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چکیده
بهرهوری منابع انسانی یکی از رکنهای مهم هر سازمان درﺻﻮرتی امکانپذیر ﺧﻮاهد بﻮد
که بهﺻﻮرت اﺻﻮلی به چالشها و مﻮانع مﻮجﻮد بر سر راه بهرهوری نیروی انسانی پرداﺧته شﻮد.
این پژوهش از فرایند مهندسی ارزش درجهت زمینهیابی و کشﻒ ﻋﻮامل ارتقای بهرهوری نیروی
انسانی در سﻄﺢ یک سازمان تحقیقاتی نظامی بهکارگیری شده و کارکردهای شناساییشده
درقالب  4منظر کارت امتیازی متﻮازن جانمایی شده است و برمبنای آن نمﻮدار سیستمهای
تجزیهوتحلیل کارکرد ) (FASTطراحی شده است .اجزای بهرهوری دارای  4بعد مالی ،مشتری،
فرایندهای داﺧلی ،یادگیری و رشد بﻮده و درمجمﻮع دارای  47کارکرد میباشد .روایی پرسشنامه
محققساﺧته تﻮسط  94نفر از ﺧبرگان بررسی و  3سؤال حذف شد .در بررسی پایایی پرسشنامه،
ضریب آلفای کرونباخ برابر  1810بهدست آمده است .کلیه فرضیههای تحقیق مﻮرد تأیید و
رتبه بندی کارکردها در هر بعد مشخص شد .کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد مالی ،رضایت
شغلی کارکنان در بعد مشتری ،ایجاد انگیزه در بعد فرایندهای داﺧلی و فراهمبﻮدن آمﻮزشهای
الزم در بعد یادگیری و رشد از باالترین امتیاز برﺧﻮردار است که نشاندهنده کارکرد تأثیرگذار
در بهرهوری کارکنان بهویژه در سازمانهای تحقیقاتی نظامی میباشند.
کلیدواژهها :بهرهوری نیروی انسانی؛ کارکرد؛ مهندسی ارزش؛ سازمان تحقیقاتی نظامی
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مقدمه
رسالت مدیریت و هدف اﺻلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات
گﻮناگﻮنی همچﻮن نیروی کار ،سرمایه ،مﻮاد ،انرژی و اطالﻋات است .در این رسالت استفاده
بهینه از نیروی انسانی (بهرهوری نیروی انسانی) از اهمیت ﺧاﺻی برﺧﻮردار است .اگر انسان
باانگیزه ،تﻮانمند و بهرهور باشد میتﻮاند سایر منابع را بهنحﻮاحسن و مﻄلﻮب بهکار گیرد و انﻮاع
بهرهوری را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهرهور کند .باتﻮجهبه اهمیت نیروی انسانی در یک
سازمان و نقش وی در رشد و تحقق اهداف سازمانی ،پرداﺧتن به مبحث بهرهوری کارکنان
یکی از مهمترین دغدغههای مدیران امروزی است .طبیعتاً مدیران نیز ﻋالقهمندند تا تمام
ابزارهای مدیریتی را بهکار بگیرند تا کارکنانی بهرهوری و پﻮیا داشته باشند (تقیزاد و همکاران،
 .)9313نیروی انسانی ،مهمترین مزیت رقابتی برای هر سازمان محسﻮب میشﻮد ،بنابراین،
مدیران باید آگاه باشند که چگﻮنه با این ﻋامل راهبردی برﺧﻮرد کنند و استفاده هرچه مؤثرتر
از این مزیت رقابتی را بیامﻮزند (حسینی و همکاران.)9317 ،
آژانس بهرهوری اروپا ،بهرهوری را به دو ﺻﻮرت زیر تعریﻒ میکند .9 :بهرهوری ،حداکثر
استفاده از منابع مﻮردنیاز در تﻮلید است .4 .بهرهوری یک نﻮع تفکر است ،باید اﻋتقاد داشته باشیم
هر کاری که فردا میتﻮاند انجام شﻮد ممکن است امروز بهتر انجام گیرد (حقیقتیان و ﻋزتی،
 .)4197تـالش بـراى ارتقـای بهرهوری نیروى انسانﻰ و استفاده بهینه از نیروى انسانﻰ یکﻰ از
برنامههای حیاتﻰ سازمانها محسﻮب میشﻮد .بدون تردید فرایند بهرهوری نیروى انسانﻰ متأثر از
ﻋﻮامل ﺧاﺻﻰ نیست ،بلکه نتیجۀ تکامل و ترکیب ﻋﻮامل گﻮناگﻮن است .ازآنجاکه بهرهوری
مقﻮلهای انتزاﻋﻰ نیست پس لزوماً باید جنبه کاربردى داشته باشد .بنابراین ،مدیریت سازمان ،نقش
بسزایﻰ در فراهمآوردن زمینه مناسب بهمنظﻮر نهادینهکردن و ارتقای آن ﺧﻮاهد داشـت
(شریﻒزاده و محمدی مقدم .)4111 ،9این امر نیز مستلزم رﻋایت اﺻﻮل و شیﻮههای ﺻحیﺢ و
9. Sharifzadeh & Mohamadi moghadam
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ﻋلمی انجام کارهاست که سازمانها در محیط رقابتی محکﻮم به تمرکز و اجرای بهرهوری
میباشند .باتﻮجهبه بررسیهای ﺻﻮرتگرفته ﻋلیرغم تالشها در حﻮزه بهرهوری نیروی انسانی
بهنظر میرسد فعالیتهای ﺻﻮرتگرفته هنﻮز هم کافی نبﻮده و این امر مﻮجب شده است
بهرهوری نیروی انسانی در بخشهای مختلﻒ مﻮرد شناسایی قرار نگیرد.
مﻄالعاتی که تاکنﻮن در این رابﻄه ﺻﻮرت گرفته است ،به شناسایی ﻋﻮامل اثرگذار و یا
مؤلفههای کلیدی آن پرداﺧته است ،درحالیکه در رابﻄه با رویکرد کارکردهای بهرهوری نیروی
انسانی تﻮجهی نشده است؛ چراکه درﺻﻮرت تﻮجه به این مهم ،اتخاذ تصمیم درست انجامشده و
بهرهوری کارکنان بهﺻﻮرت ﺻحیﺢ منتج میشﻮد .لذا در این مقاله سعی بر آن است تا با شناسایی
کارکردهای اجزای بهرهوری ،به شناسایی و تعیین ارتباط بین آنها در سازمان تحقیقاتی ـ نظامی با
استفاده از مدل کارت امتیازی متﻮازن ) (BSCو روششناسی مهندسی ارزش پرداﺧته شﻮد .لذا
این تحقیق درپی کشﻒ چالشها و مﻮانع مﻮجﻮد بهرهوری نیروی انسانی برمبنای رویکرد
کارکردی با استفاده از روششناسی مهندسی ارزش است.

تعاریف
بهرهوری نیروی انسانی
در دنیای پررقابت کنﻮنی ،بهرهوری بهﻋنﻮان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر راهبرد بهبﻮد،
مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل میدهد و میتﻮاند همچﻮن زنجیرهای فعالیتهای کلیه
بخشهای جامعه را دربرگیرد .بهطﻮرکلی رسالت مدیریت و هدف اﺻلی مدیران هر سازمان
استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گﻮناگﻮنی همچﻮن نیروی کار ،سرمایه ،مﻮاد ،انرژی و
اطالﻋات است (شیرزاد کبریا ،برازیده .)9317 ،نیروی انسانی مهمترین داده (ورودی) در تﻮلید
کاالها و ﺧدمات محسﻮب میشﻮد .بهرهوری کار از تقسیم ارزشافزوده بر متﻮسط تعداد
شاغلین یا نفرساﻋت کار یک کارگاه ﺻنعتی در طﻮل یک دوره مالی حاﺻل میشﻮد و نشان
میدهد که بهطﻮر متﻮسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزشافزوده ایجاد کرده است
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(آقایی و همکاران .)9314 ،بهرهوری منابع انسانی بهدستآوردن حداکثر سﻮد با بهرهگیری و
استفاده بهینه از تﻮان ،استعداد و مهارت منابع انسانی بهمنظﻮر تحقق اهداف سازمانی میباشد
(ﻋباسپﻮر ،بدری .)9314 ،بهرهوری نیروی انسانی براساس نظریه هرسی و گلداسمیت در هفت
بعد زیر مﻮرد بررسی قرار میگیرد که ﻋبارتند از :تﻮانایی ،روشنبﻮدن نقش ،حمایت سازمانی،
تشﻮیق ،ارزیابی ،اﻋتبار ،محیط (یﻮسﻒ ﺻابر 9و همکاران( )4197 ،دانیالی 4و همکاران.)4193 ،

کارت امتیازی متوازن ()BSC
هدف  ،BSCتهیه ﻋﻮامل کلیدی مﻮفقیت کسبوکار برای مدیران و ایجاد همردیفی بین
ﻋملکرد و راهبرد کلی سازمان است .لذا ابزار هدایت سازمان برای رقابتپذیری فراهم مینماید.
سازمانهایی که از کارت امتیازی متﻮازن استفاده میکنند ،باید آن را با محیط ﺧاص ﺧﻮدشان و
همچنین با فرایندهای داﺧلی ﺧﻮدشان هماهنگ کنند (احمدوند و همکاران9319 ،و ﻋباسی و
همکاران .)9317 ،کارت امتیازی متﻮازن ﻋالوهبر ارائه ابزاری برای مدیریت ﻋملکرد ،امکان
تبدیل چشمانداز یک سازمان به مجمﻮﻋهای شفاف و واضﺢ از اهداف را فراهم میکند،
بهطﻮریکه این اهداف به نظامی از معیارهای ﻋملکردی همهجانبه برای تمرکز بر کلیت سازمان
تبدیل میشﻮند .با استفاده از این کارت میتﻮان مأمﻮریت و راهبرد سازمان را به اهداف و
اندازههایی در چهار دیدگاه مختلﻒ مالی ،مشتریان ،فرایندهای داﺧلی کسبوکار و یادگیری و
رشد ترجمه و تبدیل کرد (ورمزیار 3و همکاران.)4190 ،
ازطرفدیگر یک فن مدیریتی است که به مدیران سازمان کمک میکند تا فعالیتهای و
روند روبهرشد یا روبهافﻮل سازمان را از زوایای مختلﻒ بررسی کنند (نقﻮی و همکاران.)9310 ،

مهندسی ارزش
مهندسی ارزش ،ﻋبارت است از بهکارگیری نظاممند روشهای مشخص ،ﺧالقانه و بر پایۀ
9. Yousef Saber
4. Daniyali
3. Varmazyar
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کار گروهی که هدف آن ،شناسایی و حذف هزینههای غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی
یک محصﻮل یا ﺧدمت ﻋمر آن است .هسته اﺻلی این مﻄالعات "تحلیل کارکرد است؛ آنکه
براساس هر جزء ﺧاص از مقﻮله مﻮردبررسی باید یک هدف ﺧاص را دربرگیرد (که به آن
کارکرد گفته میشﻮد) (فدوی و همکاران .)9319 ،مهندسی ارزش ،مجمﻮﻋهای از فنها و
روشهایی است که با نگرش نظاممند ،کارکردهای اﺻلی و فرﻋی یک محصﻮل را شناسایی کرده
و ارزش هر کارکرد را مﻮرد تجزیهوتحلیل قرار میدهد .ﻋالوهبراین ،بهﻋنﻮان یک ابزار مدیریتی
در انتخاب بهترین (کمهزینهترین) روش ایجاد این کارکردها در محصﻮل مﻮردنظر به
تصمیمگیران کمک میکند (سادات مکی؛ احمدی.)9317 ،
روششناسی مﻄالعه مهندسی ارزش دارای سهگام :پیشمﻄالعه ،مﻄالعه اﺻلی و پسمﻄالعه
است و مﻄالعه ارزش دارای شش گام براساس استانداردهای منتشرشده انجمن بینالمللی مهندسی
ارزش است که ﻋبارتند از .9 :فاز اطالﻋات؛  .4فاز تحلیل کارکرد؛  .3فاز ﺧالقیت؛  .4فاز ارزیابی؛
 .7فاز تﻮسعه؛  .0فاز ارائه.
فاز تحلیل کارکرد
در مدیریت ارزش و مهندسی ارزش کارکرد ﻋمل یا فعالیت ﺧاﺻی است که بهﺧاطر آن،
چیزی مﻮرد استفاده قرار میگیرد ،یا دلیل وجﻮدی شیء یا ﺧدمت است (کلی 9و همکاران،
 )4197یا میتﻮان یک کارکرد را اینگﻮنه تعریﻒ کرد که مقصﻮد اﺻلی یا هدفی که از محصﻮل،
فرایند یا ﺧدمت انتظار میرود ،انجام دهد (مندلبﻮم 4و همکاران .)4194 ،فاز تحلیل کارکرد،
اﺻلیترین و مهمترین فاز مهندسی ارزش است .دل ایزوال پی ای )9117( 3درباره تحلیل کارکرد
اینطﻮر نﻮشته است که تحلیل کارکرد ،قلب روششناسی ارزش است .متأسفانه در اکثر پروژهها
این فاز یا وجﻮد ندارد و یا وجﻮد آن ﻋلیالسﻮیه است؛ یعنی اینکه هیﭻ نﻮع استفادهای از این فاز
در پروژه ﺻﻮرت نگرفته است .دلیل این امر درست تعریﻒنشدن کارکردها و نقش آنها در تحلیل
9. Kelly
4. Mandelbaum
3. Dell Isola, PE, A.
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پروژه است .برای فائقآمدن به این مﻮضﻮع ،الزم است پروژه برحسب کارکرد مﻄرﺡ و نقشهای
اﺻلی و فرﻋی آن طبق اﺻﻮل مﻄرﺡشده در مهندسی ارزش ارائه شﻮد (کن؛ اسمیت.)9111 ،9
تحلیل کارکرد شناﺧت از سیستم مﻮردمﻄالعه را به نهایت و کفایت ﺧﻮاهد رساند.

ترسیم درست و استفاده منطقی از نمودار FAST
یکی از روشهای شناﺧتهشده و قﻮی در تحلیل کارکرد که امروزه تﻮسط کارشناسان
مهندسی بهکار برده میشﻮد ،روش نظامهای تجزیهوتحلیل کارکرد 4است ،گسترش آن باتکیهبر
ﻋلت وجﻮدی محصﻮل یا کارکرد اﺻلی تحقق مییابد .نمﻮدار  FASTیکی دیگر از مﻮاردی
است که در فاز تحلیل نقش به آن پرداﺧته میشﻮد .مهمترین ﻋمل دیاگرام  FASTایجاد یک
زبان مشترک برای سیستم تحلیل ارزش است .در دیاگرام  FASTاست که مشخص میشﻮد نقش
اﺻلی کدام است و برای رسیدن به آن از چه مسیری باید ﻋبﻮر کرد (جیمز.)4111 ،3
برای ترسیم نمﻮدار  FASTباید گامهای زیر را دنبال کرد که ﻋبارتند از:
مرحله اول  :مشخصکردن اجزای سیستم :جهت مشخصکردن کارکردها ابتدا نیاز است که
اجزای سیستم (محصﻮل ،ﺧدمت یا پروژه مﻮردنظر) مشخص شﻮند .با این کار محدوده سیستم
مشخص میشﻮد (ماذر.)4111 ،4
مرحله دوم  :مشخصکردن کارکردهای اجزا :پس از مشخصکردن اجزای یک سیستم به
تعیین کارکردهای آن میپردازیم .بیان کارکردها باید برای ﺧﻮد محصﻮل و تمام اجزای آن تهیه
شﻮد( .ماذر.)4111 ،
مرحله سﻮم :مشخصکردن کارکردهای اﺻلی و ثانﻮیه :برای رسم نمﻮدار  FASTنیاز است
که شما بتﻮانید نﻮع هر کارکرد را تشخیص دهید تا در زمان ترسیم ،بدانید که این کارکرد تقریباً
در کجا باید قرار گیرد .برای شروع ،نیاز است کارکردهای اﺻلی و ثانﻮیه را از هم تفکیک کنید.
9. Ken L. Smith
4. FAST
3. James
4. Mother
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برای تشخیص کارکردهای اﺻلی از کارکردهای ثانﻮیه کافی است بدانید کارکرد اﺻلی هدف
سیستم (ساﺧت محصﻮل ،انجام ﺧدمت و یا پروژه) است ،آنچه ،مشتری برای آن هزینه میکند و
اگر نباشد ،نیاز اﺻلی ﺧریدار به آن محصﻮل ،ﺧدمت و یا پروژه برطرف نمیشﻮد (ماذر.)4111 ،
مرحله چهارم  :مشخصکردن ارتباط بین کارکردها و رسم نمﻮدار :پس از مشخصکردن
اجزای سیستم به تعیین کارکردهای آن میپردازیم .پس از تعیین کارکردها ،کارکرد اﺻلی که
همان هدف اﺻلی از سیستم (ساﺧت محصﻮل ،انجام ﺧدمت و یا پروژه) است را از کارکردهای
ثانﻮیه جدا میکنیم .سپس باتﻮجهبه قﻮانین و استانداردهای ترسیم نمﻮدار  FASTآن را ترسیم
میکنیم .در این مرحله ممکن است به این نتیجه برسیم که برﺧی کارکردها ،کارکردهای
غیرضروری هستند ،یا اینکه برﺧی از اجزا میتﻮانند حذف شﻮند یا تغییردادن آنها بهتر است .نکته
قابلتﻮجه آن است که تنها یک نمﻮدار  FASTﺻحیﺢ وجﻮد ندارد و میتﻮان چندین نمﻮدار
 FASTﺻحیﺢ برای هر سیستم ترسیم نمﻮد و مهم است که منﻄق این نمﻮدارها درست باشد
(ماذر.)4111 ،

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
میرزایی ( )9319ﻋﻮامل مؤثر بر ارتقای بهرهروی منابع انسانی را درقالب ﻋﻮامل سازمانی مدل
کﻮیمن مﻮرد بررسی قرار داده و براساس نتایج تحقیق کلیه ﻋﻮامل سازمانی شامل مشارکت،
گزینش ﺻحیﺢ کارکنان ،نظام پرداﺧت ،شیﻮه رهبری ،ساﺧتار سازمانی و برنامههای آمﻮزشی را بر
بهرهوری منابع انسانی مؤثر دانسته و اظهار داشته است که بیشترین تأثیر ﻋﻮامل یادشده بر بهرهوری
منابع انسانی ،مربﻮط به مشارکت کارکنان بﻮده است .مهرابیان و همکاران ( )9311ﻋﻮامل فرهنگ
سازمانی ،شرایط محیﻄی ،ﻋﻮامل انگیزشی ،شفافسازی ﺧدمات ،تﻮانمندسازی کارکنان و
شیﻮههای رهبری را از مهمترین ﻋﻮامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی دانستهاند .رهنﻮرد و
ﺧدابخش ( )9311در مﻄالعهای که در زمینه بهرهوری کارکنان انجام دادهاند ،ﻋﻮامل مؤثر بر بهبﻮد
بهره وری را ﻋدالت سازمانی ،انگیزش ،تعهد سازمانی ،حمایت سازمانی ،تﻮانایی ،رفتار شهروند
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سازمانی و شخصیت را بهﻋنﻮان ﻋﻮامل مؤثر بر بهرهوری ذکر کرده است .رائﻮ )4110( 9معتقد
است که برنامه انگیزشی ،ﻋملکرد را بهبﻮد میبخشد و به بهبﻮد بهرهوری کارکنان منجر میشﻮد.
مﻄالعات انجامشده تﻮسط یانگ 4و سانگ )4111( 3روی مهارتهای رهبری و مدیریتی حاکی از
این است که فعالیتهای مرتبط با تﻮانمندسازی کارکنان ،جزء اﺻلی فعالیتهای اثربخش
مدیریتی و سازمانی است .تﻮانمندسازی در سازمان ،ابزاری است که مﻮجب تسهیل در ایجاد رفتار
انگیزشی و رفتاری شناﺧته شده است که مﻮجب افزایش بهرهوری میشﻮد .رایت 4و همکارانش
( )4111نیز در مﻄالعه ﺧﻮد در کشﻮر چین ،نقش ﻋنصر فرهنگ سازمانی بر افزایش انگیزش
کارکنان و همچنین بهبﻮد بهرهوری را مؤثر ارزیابی نمﻮدند .بردبار ( )9314در تحقیقی تحت
ﻋنﻮان ﻋﻮامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی با استفاده از فنهای تصمیمگیری چندمعیاره به این
نتیجه رسیدند که ﻋﻮامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان بهترتیب ﻋبارتند از ﻋﻮامل سازمانی و
مدیریتی ،ﻋﻮامل حمایت سازمانی و نظام جبران ﺧدمات ،ﻋﻮامل فیزیکی و روانی محیﻄی،
ﻋﻮامل میزان آزادی و استقالل کارکنان در انجام امﻮر ،ﻋﻮامل فردی ،ﻋﻮامل ایجادکننده جﻮ
ﺻمیمیت و همکاری در سازمان ،ﻋﻮامل برنامهریزی و هدایت ﻋملکرد کارکنان ،ﻋﻮامل تقﻮیت
حس تعهد و وفاداری در کارکنان میباشند.
سیرانی ( )9311در پژوهشی به بررسی ﻋﻮامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در
شرکت راهآهن جمهﻮری اسالمی ایران (ناحیه آذربایجان) پرداﺧت که نتایج این تحقیق نشان
میدهد که هر چهار ﻋامل رضایت کارکنان ،آمﻮزش کارکنان ،مشارکت کارکنان و ﻋالقه به
محیط کار بر بهرهوری کارکنان در شرکت راهآهن ناحیه آذربایجان مؤثر هستند .بهﻋبارتی با
کاربردیکردن این ﻋﻮامل احساس میشﻮد که مﻮجبات ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در این
اداره فراهم شﻮد.
9. Rao
4. Yang
3. Sang
4. Wright
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طالقانی و همکاران ( )9311در پژوهش ﺧﻮد باﻋنﻮان "بررسی ﻋﻮامل مؤثر بر افزایش
بهرهوری" بر سه ﻋامل مؤثر بر بهرهوری پرداﺧتند .نتایج پژوهش تأیید نمﻮد که تﻮجه به نیازهای
اساسی کارکنان ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و سبک رهبری مشارکتی مدیر مﻮجب
افزایش بهرهوری کارکنان در محیط کار میشﻮد .دانیالی دهحﻮض و همکاران ( )9314در
پژوهش ﺧﻮد به "بررسی و شناﺧت ﻋﻮامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی و تعیین اولﻮیت آنها
بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه" پرداﺧتند .یافتههای پژوهش با استفاده از
بهکارگیری فنهای  AHP ،MADMو  TOPSISنشاندهنده آن بﻮد که "ﻋﻮامل ایجادکننده
جﻮ ﺻمیمیت و همکاری" مؤثرترین ﻋامل بر بهرهوری کارکنان این جامعه است .همچنین
ﻋﻮامل ساﺧتاری و مدیریتی ،ﻋﻮامل مرتبط با شغل ،ﻋﻮامل فردی و ﻋﻮامل فیزیکی و روانی
بهترتیب در اولﻮیتهای بعدی هستند .سیلﻮا 9و همکاران ( )4111در پژوهشی باﻋنﻮان "تأثیر
کارکردهای منابع انسانی بر بهرهوری نیروی کار "مﻄالعهای بهﺻﻮرت تصادفی بر شرکتهای
ﺻنعتی بزرگ به نمایندگی از  3استان در سریالنکا انجام دادند .در این تحقیق که بررسی
ازطریق پرسشنامه انجام شد ،تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که از  1اقدامات مدیریت منابع
انسانی انتخابشده 0 ،مﻮرد آنها شامل برنامهریزی منابع انسانی ،تجزیهوتحلیل شغل ،انتخاب و
استخدام ،آمﻮزش ،جبران ﺧدمات و ارزیابی ﻋملکرد بهطﻮر قابلتﻮجهی با بهرهوری نیروی کار
در ارتباط بﻮدند و  3مﻮرد از آنها شامل ارتباطات ﺻنعتی ،نظم و انضباط ،جهتگیری همبستگی
ضعیﻒ با بهرهوری نیروی کار داشتند .لیال قاسمی در پژوهشی باﻋنﻮان "شناﺧت ﻋﻮامل مدیریتی
مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی ازنظر مدیران ارشد و میانی بخش ﺻنعت آذربایجان شرقی" چهار
ﻋامل برنامهریزی ،کنترل ،رهبری و سازماندهی را ﻋنﻮان نمﻮده است .محمدتقی ﻋبادی آذر در
پژوهشی باﻋنﻮان "بررسی ﻋﻮامل مؤثر انگیزشی بر ارتقای بهرهوری در مدیریت امﻮر اداری
دانشگاه تبریز" پنج ﻋامل حقﻮق و دستمزد ،پاداشهای مادی و معنﻮی ،امکانات رفاهی و
ﺧدماتی ،مشارکت کارکنان در فرایند تصمیمگیری و آمﻮزش را شناسایی نمﻮده است.
9. Silva
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رمضانﻋلی جعفری در پژوهشی باﻋنﻮان "بررسی دیدگاه مدیران بیمارستانهای دولتی و غیردولتی
شهر اﺻفهان در زمینه ﻋﻮامل مؤثر بر افزایش بهرهوری" ﻋﻮامل مؤثر بر افزایش بهرهوری را در
شـش حیﻄه ﻋامل انسانی ،ﺧالقیت ،اﺻالﺡ و بهبﻮد مؤثر روشها و فرایندها ،بهبﻮد سبک
مدیریت ،فرهنگ کار و آمﻮزش بررسی نمﻮده است( .طالقانی و همکاران .)9311 ،رایان مک
گرال ( )4111در تحقیقی تحت ﻋنﻮان بهرهوری و تأﺧیر ،میزان رضایتمندی کارکنان نسبت به
شغل و امنیت شغلی آنها ارزیابی شد و رابﻄه قﻮی بین رضایتمندی کارکنان ،شایستگیها و
ﺻالحیتها در شغل کاری آنها وجﻮد دارد .بنابراین ،با بهرهوری منابع انسانی بهﻋنﻮان مهمترین و
باارزشترین سرمایه هر سازمان ،بهرهوری سایر بخشهای سازمان افزایش مییابد و بهطﻮرکلی
رشد و تﻮسعه سازمان میسر نمیشﻮد ،مگرآنکه بهرهوری بهبﻮد یابد و بهرهوری بهبﻮد نمییابد،
مگراینکه نیروی انسانی بهرهور شﻮد .برای ایجاد و افزایش بهرهوری نیروی انسانی ،باتﻮجهبه
مﻄالب بیانشده تحقیقاتی زیادی انجامشده است ،اما آنطﻮرکه باید و شاید نتﻮانسته به بهبﻮد
بهرهوری نیروی انسانی کمک کند .لذا در این پژوهش ازمنظر دیگر به این مقﻮله پرداﺧته شده و با
شناسایی کارکردهای اجزای بهرهوری برمبنای رویکرد  ،BSCبه شناسایی و تعیین ارتباط بین آنها
در سازمان با استفاده از روششناسی مهندسی ارزش پرداﺧته شد؛ به طﻮریکه تاکنﻮن پژوهشی
در این زمینه ﺻﻮرت نگرفته است.

روششناسی تحقیق
در این پژوهش از یک رویکرد سازمانیافته و هماهنگ برای رسیدن به بهترین گزینهها برای
ارتقای بهرهوری کارکنان استفاده شده است .برای همین منظﻮر از تلفیق رویکرد کارت امتیازی
متﻮازن و فن مهندسی ارزش استفاده شده است تا با تحلیل درست کارکردها ،بتﻮاند بهدرستی
نیازها و ﺧﻮاستههای کارکنان را برآورده ساﺧته و مﻮجب ارتقای سﻄﺢ بهرهوری آنان در سازمان
شﻮد .این پژوهش بهدلیل کاربرد آن در سازمان ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها
تﻮﺻیفی -مﻮردی هست.
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اجزای بهرهوری و کارکرد هرکدام از اجزاء برمبنای مدل  BSCو فن
مهندسی ارزش
در این قسمت بهرهوری نیروی انسانی را باتﻮجهبه مدل  ،BSCدر چهار دیدگاه مختلﻒ
مالی ،مشتریان ،فرایندهای داﺧلی کسبوکار و یادگیری و رشد درنظر گرفته و سپس
کارکردهای هر کدام از اجزای بیانشده درراستای بهرهوری نیروی انسانی باتﻮجهبه روششناسی
مهندسی ارزش و تعریﻒ بیانشده از کارکرد ،براساس مصاحبه از ﺧبرگان سازمانی و دانشگاهی
احصا شده است .برای تﻮﺻیﻒ کارکردها ،از روش طﻮفان فکری استفاده شد .سپس پاسخهای
مشابه حذف و قﻮیترین پاسخ از میان پاسخهای مﻮجﻮد بهﻋنﻮان تﻮﺻیﻒ کارکرد انتخاب میشﻮد
(کلی و همکاران .)4197 ،لذا باتﻮجهبه مﻄالب بیانشده ،اجزای بهرهوری برمبنای مدل  BSCو
کارکردهای نهایی هرکدام از اجزاء برمبنای روششناسی مهندسی ارزش در جدول ( )9بیان شده
است.
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جدول  .9اجزای بهرهوری و کارکرد هرکدام از اجزاء
کارکرد هرکدام از اجزاء

اجزای بهرهوری

پرداﺧت حقﻮق و مزایا (دستمزد)
ارایه تسهیالت رفاهی و ﺧدماتی
فراهمکردن آسایش کارکنان

جنبه مالی

تأمین نیازهای ضروری کارکنان
کسب رفاه متعارف
ارزشگذاری کارکنان
جایابی مناسب کارکنان
مناسببﻮدن محیط کار
جنبه مشتری

مناسببﻮدن امکانات و تجهیزات
ارتباط میان کارکنان
ایجاد حس تعلق نسبت به سازمان
رضایت داشتن شغلی
گردش شغلی
ارتقای شغلی مناسب
امنیت شغل
انعﻄافپذیری شغلی

جنبه فرایندهای داﺧلی

ایجاد انگیزه
رﻋایت ﻋدالت سازمانی
مشخصبﻮدن مسیر پیشرفت شغلی
داشتن روحیه گروهی
فراهمبﻮدن آمﻮزشهای الزم (تﻮانمندسازی کارکنان)
سبک مدیریتی

جنبه یادگیری و رشد

ایجاد محیط ﺧالق و نﻮآور
تﻮانایی و مهارت افراد
فراهمبﻮدن فناوری
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بعد از شناﺧت و مشخصکردن کارکردها ،مهمترین بخش یعنی نحﻮه نمایشکارکردها و
چگﻮنگی ارتباط بین آنها با هم آغاز میشﻮد .در این مرحله مدل را باتﻮجهبه مﻄالب بیانشده در
قسمت گامهای ترسیم نمﻮدار  FASTدر مهندسی ارزش ،طراحی میکنیم که با هدف یا مأمﻮریت
یک سیستم آغاز و چگﻮنگی انجام آن تا رسیدن به کارکرد ابتدایی بررسی میشﻮد .یکی از
روشهای ایجاد این چنین مدلی ،سازماندهی کارکردها ازطریق سیستم سؤال و جﻮاب How-
 Why-Whenاست .به این ﺻﻮرت که پس از مشخصشدن هدف سیستم آن را با " چگﻮنه
انجام میشﻮد؟" مﻮرد سؤال قرار میدهیم ،جﻮاب سؤال را از بین کارکردهای مشخصشده
انتخاب کرده و در سمت راست هدف قرار میدهیم ،جﻮاب این سؤال در اﺻل همان کارکرد
اﺻلی است ،برای تکمیل نمﻮدار ،کارکرد اﺻلی را مﻮرد سؤال قرار داده و جﻮاب آن را در سمت
راست آن قـرار میدهیم .برای اطمینان از درستی جﻮابها میتﻮانیم آنها را با " چرا انجام
میشﻮد؟ "مﻮرد سؤال قرار دهیم ،جﻮاب این سؤال باید کارکرد واقع در سمت چﭗ باشد.
درحقیقت جﻮاب سؤال چگﻮنه ،دلیل وجﻮد یک کارکرد و جﻮاب سؤال چرا ،هدف آن کارکرد
را مشخص میکند .بعد از پایان سؤالها مسیری از کارکردها ایجاد میشﻮد که از هدف سیستم
آغاز و به کارکرد ابتدایی ﺧتم میشﻮد (میمند کرمانی .)9311 ،این روش درجهت درک
سیستمهای پیچیده با نگاهی کارکردی به سیستم در مقابل تﻮجه به فعالیتها بهکار میرود ( &
 .)Bartolomei Miller, 4119برای ایجاد و درنظرگرفتن محدوده نمﻮدار  FASTباید ﺧط
محدوده را بین هدف تا کارکرد ابتدایی درنظر گرفت و مسیری از کارکردها بین هدف تا
کارکرد ابتدایی ،محدوده نمﻮدار است که تحلیل و بررسی کارکردها باید در این محدوده انجام
گیرد (میمند کرمانی .)9311 ،هدف از بهرهوری نیروی انسانی در سازمان مﻮردمﻄالعه باتﻮجهبه
تعریﻒ بیانشده از بهرهوری نیروی انسانی در ادبیات نظری مﻮضﻮع و تعاریﻒ مفهﻮمی،
بهرهگیری بهینه از نیرو ،تﻮان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی بهمنظﻮر تحقق اهداف سازمانی
است .باتﻮجهبه گامهای بیانشده در ترسیم نمﻮدار  ،FASTاز ﺧبرگان سازمانی و دانشگاهی
چگﻮنگی تحقق این هدف (بهرهگیری بهینه از نیرو ،تﻮان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی)
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پرسیده شده و سپس بهﺻﻮرت فرایندی چگﻮنگی تحقق هرکدام از کارکردها پرسیده شده تا
اینکه به کارکرد ابتدایی که فراهمنمﻮدن شرایط بهرهوری منابع انسانی میباشد ،ﺧتم میگردد.
برای بررسی اﻋتبار مدل ،این روند تا نهاییشدن و مﻮرد قبﻮل واقعشدن ،مﻮرد بررسی ﺧبرگان
سازمانی و دانشگاهی قرار گرفته است .لذا باتﻮجهبه گامهای ذکرشده  ،الگﻮی مفهﻮمی پژوهش که
نمﻮدار  FASTترسیمشده برای بهرهوری کارکنان در سازمان تحقیقاتی ـ نظامی است ،در شکل ()4
ارائه میشﻮد که اجزای آن همان شاﺧصهای جدول  9هستند که کارکردهای بهرهوری با رویکرد
مهندسی ارزش را بیان میکنند.
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چگونه

چرا

ارایه تسهیالت
رفاهی و خدماتی

فراهم

تامین نیاز
های

کردن

پرداخت حقوق و

ضروری

آسایش

مزایا

کارکنان

کارکنان

کسب
رفاه

متعارف

جایابی مناسب
کارکنان
مناسب بودن

ارزش

محیط کار

گذاری

فراهم
نمودن
شرایط

رضایت
شغلی

کارکنان

ایجاد حس

بهره گیری

تعلق نسبت

بهینه از

به سازمان

مناسب بودن

ایجاد
انگیزه

امکانات و تجهیزات

نیرو،توان،
استعداد و
مهارت

بهره وری

نیروی

منابع

ارتباط داشتن میان

انسانی

کارکنان

انعطاف
پذیری

شغلی
گردش شغلی

فراهم بودن آموزش
های الزم
فراهم بودن تکنولوژِی

بودن

عدالت

مسیر

سازمانی

پیشرفت

ارتقای شغلی

شغلی

مناسب
سبک مدیریتی

مشخص

رعایت

انسانی

امنیت
شغلی

داشتن روحیه
گروهی
ایجاد محیط
توانایی و

خالق و نوآور

مهارت افراد

شکل  .2الگوی مفهومی پژوهش برای بهرهوری کارکنان در سازمان تحقیقات نظامی برمبنای
نمودار FAST

باتﻮجهبه نمﻮدار  FASTترسیمشده برمبنای کارکردهای تعیینشده ،در این قسمت برای یافتن
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مهمترین و اثربخشترین کارکرد بهرهوری سرمایه انسانی ،پرسشنامهای برمبنای کارکرد تهیه و
سپس در اﺧتیار ﺧبرگان و کارشناسان سازمان برای وزندهی به هرکدام قرار داده شده است.
دراینراستا پرسشنامههایی طراحی و بین آنان تﻮزیع شده است و روایی و پایایی آن بررسی شده
است .در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی سازمان تحقیقاتی مﻮردنظر و
سازمانها و مراکز تحقیقاتی مرتبط میباشند .نﻮع نمﻮنهگیری در این پژوهش ،نمﻮنهگیری تصادفی
طبقهای میباشد .لذا از هر گروه ذکرشده در جامعه آماری تعدادی بهتصادف و برحسب در
دسترسبﻮدن برای پاسخ به پرسشنامهها انتخاب شدهاند.

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
در این پژوهش از روایی محتﻮا استفاده شده است .سنجش روایی پرسشنامه تﻮسط ﺧبرگان
بررسی شده و برمبنای شاﺧص الوشه تعداد سه سؤال برمبنای نقﻄه برش  180حذف شد .همچنین
برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که از  941پرسشنامه
تﻮزیعشده بین جامعه آماری  911پرسشنامه برگردانده شد که با استفاده از نرمافزار ،SPSS
ضریب آلفای کرونباخ  1810بهدست آمد که از پایایی مناسب و باالیی برﺧﻮردار است.
بسیاری از آزمﻮنهای آماری از جمله آزمﻮنهای پارامتریک برمبنای بهنجار (نرمال) بﻮدن
تﻮزیع دادهها بنا نهاده شدهاند و با این پیشفرض بهکار میروند که تﻮزیع دادهها در یک جامعه
یا در سﻄﺢ نمﻮنههای انتخابشده از جامعه مذکﻮر از تﻮزیع نرمال پیروی نماید .بنابراین
تحلیلگر الزم است تا قبل از پرداﺧتن به تحلیلهای آماری بررسی متغیرها ،نﻮع تﻮزیع آن
متغیرها را بداند .با آزمﻮن کﻮلمﻮگروف اسمیرنﻮف میتﻮان به این مهم دست یافت.

شناسایی بعدها
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
مﻄابق جدول ( )4همانگﻮنهکه مالحظه میشﻮد در این آزمﻮن ،سﻄﻮﺡ احتمال (مقدار )P
در کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از سﻄﺢ ﺧﻄا  1/17است .باتﻮجهبه مقدار  Pو ﻋدم رد فرضیه
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ﺻفر ،تﻮزیع دادهها منﻄبق بر تﻮزیع بهنجار قلمداد میشﻮد و میباید از آزمﻮنهای پارامتریک یا
آزمﻮنهایی که متناسب با تﻮزیع بهنجار است ،جهت آزمﻮن فرضیههای یا پاسخ به سؤاالت تحقیق
استفاده نمﻮد.
هنگام بررسی بهنجاربﻮدن تﻮزیع دادهها ،از دو فرض  H1و  H9استفاده میشﻮد که فرض
 ،H1مبتنیبر اینکه تﻮزیع دادهها بهنجار است را در سﻄﺢ ﺧﻄای  %7تست میکنیم .بنابراین اگر
آماره آزمﻮن بزرگتر مساوی  1817بهدست آید ،در این ﺻﻮرت دلیلی برای رد فرض ﺻفر
مبتنیبر اینکه داده بهنجار است ،وجﻮد نخﻮاهد داشت .بهﻋبارتدیگر تﻮزیع دادهها بهنجار ﺧﻮاهد
بﻮد.
جدول  .2توزیع دادهها
تﻮزیع مشاهدات از تﻮزیع بهنجار پیروی میکند.

)H1: ( = 1

تﻮزیع مشاهدات از تﻮزیع بهنجار پیروی نمیکند.

)H9: ( ≠ 1

متغیر

تعداد نمﻮنه

آماره آزمﻮن

مقدار Sig

نتیجه آزمﻮن

جنبه مالی

911

18774

18174

تﻮزیع بهنجار

جنبه مشتری

911

18017

18791

تﻮزیع بهنجار

جنبه فرایندهای داﺧلی

911

18013

18101

تﻮزیع بهنجار

جنبه یادگیری و رشد

911

18173

18409

تﻮزیع بهنجار

باتﻮجهبه مقدار آماری  zآزمﻮن کﻮلمﻮگروف ـ اسمیرنﻮف و سﻄﺢ معنیداری بهدست آمده
مشاهده میشﻮد ،میانگین نمرات متغیرها بهنجار است و به همین دلیل از آزمﻮن  tاستفاده شده است.

آزمون فرض
برای بررسی بعدها از آزمﻮن تی تکنمﻮنهای (در مقایسه با یک ﻋدد ثابت) استفاده شد .در
این آزمﻮن ( )Test Valueﻋدد  3درنظر گرفته شد .باتﻮجهبه طیﻒ لیکرت پنجتایی ،اﻋداد زیر 3
نشاندهنده نامناسببﻮدن متغیر و اﻋداد باالی  3نشاندهنده مناسببﻮدن متغیر است .همانطﻮرکه
اشاره شد ﻋدد  3بهﻋنﻮان وسط طیﻒ ( tبهنجار) و وضعیت متﻮسط متغیر انتخاب شده است.
فرضیههای ﺻفر و مقابل در این آزمﻮن بهﺻﻮرت زیر بیان میشﻮد:
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فرض ﺻفر :وضعیت متغیر مربﻮطه در جامعه نمﻮنه مناسب نمیباشد)H1:µ≤3(.
فرض مقابل ﺻفر :وضعیت متغیر مربﻮطه در جامعه نمﻮنه مناسب میباشد)H9:µ>3(.

آزمون فرضیهها
فرضیههای اصلی:
باتﻮجهبه اینکه فرضیهها مشابه میباشند ،بنابراین یک نمﻮنه ارائه شده و باقی بعدها در جدول
بررسی شده است.
فرضیه اول :بعد مالی برای بررسی بهرهوری کارکنان با استفاده از روششناسی مهندسی
ارزش در سازمان تحقیقاتی ،بعد مناسبی است.
نتیجه این آزمﻮن شامل دو ﺧروجی است .ﺧروجی اول (جدول  )3آمار تﻮﺻیفی مربﻮط به
آزمﻮن فرض را ارائه میکند و اﻋداد محاسبهشده بهترتیب تعداد دادهها ،میانگین ،انحراف معیار و
ﺧﻄای معیار میانگین را نشان میدهد .نتایج آزمﻮن آمار تﻮﺻیفی نشان میدهد که مقدار میانگین نمﻮنه
در مﻮرد متغیر مﻮردنظر (بعد اول) که  4است از مقدار ثابت درنظرگرفتهشده (ﻋدد  )3بزرگتر است
ولی این مﻮضﻮع باید ازطریق آمار استنباطی (آزمﻮن فرض یا فاﺻله اطمینان) تأیید شﻮد.
مشابه بعد اول برای کلیه بعدها آزمﻮن فرض مﻄرﺡ شده و نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .4خالصه آمارههای  tتکنمونهای متغیرهای ارزیابی عملکرد
بعدها

Std. Error Mean
1810144

Std. Deviation
1847497

Mean
380934

N
911

جنبه مالی

1893170

189147

38731

911

جنبه مشتری

1817044

1844431

387497

911

جنبه فرایندهای داﺧلی

1810114

1874407

48111

911

جنبه یادگیری و رشد

ﺧروجی دوم بهﺻﻮرت جدول ( )4مربﻮط به آمار استنباطی است و نتایج آزمﻮن را ارائه
میکند .مﻄابق جدول  4باتﻮجهبه مقدار آماره ( )t = 948147با درجه آزادی  11و سﻄﺢ
معنیداری  .)Sig=18111 >1/.17( 18111مقدار سﻄﺢ معنیداری برای فرضیه اول در فاﺻله
اطمینان  17درﺻد از  1/17کمتر است .درنتیجه فرض  H1رد شده و بنابراین میتﻮان گفت که
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بعد مالی بعد مناسبی جهت بررسی بهرهوری کارکنان با استفاده از روششناسی مهندسی ارزش در
سازمان تحقیقاتی مناسب است .سایر نتایج ،در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .4خالصه نتایج آزمون  tتکنمونهای فرضیهها
Test Value = 3

17% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

)df Sig. (4-tailed

t

بعدها

981110

181741

1810774

18111

978947 11

جنبه مالی

184739

181414

1847997

18111

978947 11

جنبه مشتری

187014

183447

184179

18114

 948037 11جنبه فرایندهای داﺧلی

981497

187409

1811317

18111

 97814جنبه یادگیری و رشد

11

رتبهبندی بعدها
آزمﻮن فریدمن یک آزمﻮن ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته
که حداقل در سﻄﺢ رتبهای اندازهگیری میشﻮند ،مﻮرد استفاده قرار میگیرد .در این حالت برای
اجرای تحلیل واریانس دادههای تکرارشده ضرورتی به وجﻮد فرضیههایی مانند بهنجاربﻮدن
تﻮزیع ،برابری واریانسها و پیﻮستهبﻮدن مقیاس وجﻮد ندارد .بنابراین در تحلیل واریانس اندازههای
تکراری چنانچه یک یا همه فرضیهها ابتدایی مذکﻮر رد شﻮند ،از آزمﻮن فریدمن استفاده میشﻮد
(میرزایی .)9311 ،اجرای این آزمﻮن سﻄﺢ معنیداری  1813را حاﺻل نمﻮده است که نشان از
معنیداربﻮدن اﺧتالف بین بعدها را دارد ،بهﻋبارتدیگر ،نتیجه آزمﻮن تأییدکننده رتبههای متفاوت
بعدها میباشد .جدول ( )7نشاندهنده نتایج اجرای آزمﻮن است.
جدول  .5نتایج حاصل از آزمون فریدمن
911

تعداد

18117

مقدار کای دو

3

درجه آزادی

18131

سﻄﺢ معناداری
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در جدول ( )0رتبههای حاﺻل از اجرای آزمﻮن فریدمن بهترتیب نزولی ارائه شده است.
میانگین رتبه هر بعد را میتﻮان بهﻋنﻮان معیاری برای تخصیص وزن به آن بعد در ارزشیابی
کارکنان درنظر گرفت.
جدول  .6نتایج حاصل از رتبهبندی از آزمون فریدمن
ردیف

بعد

میانگین رتبه

رتبه

9

جنبه مالی

4874

9

4

جنبه مشتری

4849

4

3

جنبه فرایندهای داﺧلی

4877

4

4

جنبه یادگیری و رشد

4841

3

همانگﻮنهکه مشاهده میشﻮد ،درمجمﻮع جنبه مالی از اهمیت بیشتری برﺧﻮردار است و در
رتبههای بعدی جنبه فرایندهای داﺧلی ،جنبه یادگیری و رشد و درانتها جنبه مشتری قرار دارند.

رتبهبندی کارکردها در هرکدام از ابعاد
باتﻮجهبه مﻄالب بیانشده ،تمام ابعاد ،ابعاد مناسبی جهت بررسی بهرهوری کارکنان در
سازمان تحقیقاتی ـ نظامی مﻮردمﻄالعه میباشند .حال باید کارکردهای مهم و اثربخش در هرکدام
از ابعاد بهرهوری نیروی انسانی مشخص شﻮد ،تا بتﻮان برمبنای مهمبﻮدن کارکردهای تعیینشده،
تصمیم درست درراستای بهرهوری اثربخش سرمایه انسانی اتخاذ نمﻮد .برای این منظﻮر ،رتبهبندی
کارکردها در هرکدام از ابعاد در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .7رتبه کارکردها در هرکدام از ابعاد
کارکرد

میانگین رتبه

رتبه کارکرد

9

رسیدن به رفاه نسبی

3841

9

ردیف
4

ایجاد تسهیالت رفاهی و ﺧدماتی

4877

7

فراهم کردن آسایش کارکنان

3891

4

4

پرداﺧت حقﻮق و مزایا (دستمزد)

3814

4

7

تأمین نیازهای ضروری کارکنان

3817

3

0

ارتباط میان کارکنان

3819

0

7

مناسببﻮدن امکانات و تجهیزات

3811

7

1

مناسببﻮدن محیط کار

4811

7

متناسببﻮدن جایابی کارکنان

4814

4

91

ارزشگذاری به کارکنان

4894

4

99

ایجاد حس تعلق نسبت به سازمان

4891

3

94

رضایت داشتن شغلی

4890

9

93

گردش شغلی

3874

7

94

مشخصبﻮدن مسیر پیشرفت شغلی

4847

4

امنیت داشتن شغل

3800

7

90

جنبه

ایجاد انعﻄافپذیری

3874

4

97

فرایندهای

ارتقای شغلی مناسب

4894

3

91

داﺧلی

رﻋایت ﻋدالت سازمانی

3803

0

91

ایجاد انگیزه

4811

9

41

داشتن تﻮانایی و مهارت افراد

3843

4

3817

9

داشتن روحیه گروهی

3837

7

آمادهنمﻮدن محیط ﺧالقیت و نﻮآوری

3879

3

داشتن سبک مدیریتی

3874

4

فراهمبﻮدن فناوری

3833

0

3

1

بعد

جنبه مالی

جنبه مشتری

97

فراهمبﻮدن آمﻮزشهای الزم (تﻮانمندسازی

49
44
43
44
47

کارکنان)
جنبه یادگیری
و رشد
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باتﻮجهبه ﺧروجی تحلیل پرسشنامه ،کارکردهای تأثیرگذار در بهرهوری کارکنان در ابعاد
مختلﻒ در جدول ( )7نشان داده است .بهﻋبارتی ،کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد جنبه مالی،
کارکرد رضایت شغلی کارکنان در بعد جنبه مشتری ،کارکرد ایجاد انگیزه در بعد جنبه فرایندهای
داﺧلی و کارکرد فراهمبﻮدن آمﻮزشهای الزم (تﻮانمندسازی کارکنان) در بعد جنبه یادگیری و
رشد از باالترین امتیاز باتﻮجهبه نظرات مدیران و کارکنان ستادی سازمان تحقیقاتی ـ نظامی
مﻮردنظر و سازمانها و مراکز تحقیقاتی مرتبط برﺧﻮردار است که نشاندهنده کارکرد تأثیرگذار
در بهرهوری کارکنان میباشند .بهنﻮﻋی میتﻮان اذﻋان کرد کارکردهای اهرمی در بهرهوری
کارکنان مﻮارد ذکرشده میباشد و مدیران نیروی انسانی باید ایدهها و راهکارهای الزم درجهت
برآوردهشدن کارکردهای بیانشده را پیادهسازی و اجرا نمایند.

نتیجهگیری
اگر نیروی انسانی باانگیزه و تﻮانمند ،بهرهور باشد میتﻮاند سایر منابع را بهنحﻮاحسن و
مﻄلﻮب بهکار گیرد و انﻮاع بهرهوری را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهرهور کند وگرنه رکﻮد و
ﻋقبماندگی ارمغان سرمایه انسانی منفعل و بیانگیزه است .در این مقاله به شناسایی کارکردهای
اجزای بهرهوری ،به شناسایی و تعیین ارتباط بین آنها در سازمان تحقیقات نظامی با استفاده مدل
کارت امتیازی متﻮازن و روششناسی مهندسی ارزش پرداﺧته شد .باتﻮجهبه ﺧروجی تحلیل
پرسشنامه ،کارکردهای تأثیرگذار در بهرهوری کارکنان در ابعاد مختلﻒ در جدول ( )7نشان داده
است .بهﻋبارتی ،کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد جنبه مالی ،کارکرد رضایت شغلی کارکنان
در بعد جنبه مشتری ،کارکرد ایجاد انگیزه در بعد جنبه فرایندهای داﺧلی و کارکرد فراهمبﻮدن
آمﻮزشهای الزم (تﻮانمندسازی کارکنان) در بعد جنبه یادگیری و رشد از باالترین امتیاز باتﻮجهبه
نظرات مدیران و کارکنان ستادی سازمان تحقیقاتی -نظامی مﻮردنظر و سازمانها و مراکز
تحقیقاتی مرتبط برﺧﻮردار میباشد که نشاندهنده کارکرد تأثیرگذار در بهرهوری کارکنان
میباشند .بهطﻮریکه مدیران نیروی انسانی باید ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن
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کارکردهای بیانشده را پیادهسازی و اجرا نمایند .ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن
کارکردهای تأثیرگذار بیانشده ،پیشنهاد میشﻮد:
ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد مالی
شامل برقراری نظام مناسب پرداﺧت مبتنیبر ﻋملکرد ،افزایش وام معیشتی ،ارائه ﺧدمات باتﻮجهبه
اولﻮیتها ی زندگی و نیازهای روز کارکنان ،اﺻالﺡ روند واگذاری تسهیالت مسکن و تﻮسعه
ﺧدمات مربﻮط به مصرف از نﻮع بنکاالست.
ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن کارکرد ،رضایت شغلی کارکنان در بعد
مشتری شامل برقراری نظام تنبیه و تشﻮیق و ﻋدم وجﻮد تبعیض بین کارکنان ،امنیت شغلی برای
کارکنان ،مساﻋدنمﻮدن محیط کاری مناسب ،تدوین برنامهریزیهای میانمدت یا بلندمدت و
اطالعرسانی بین کارکنان ،انتصاب سرپرستان باکفایت ،تکریم و حفظ شأن کارکنان ،تأیید و
تقدیر از افراد و کار آنها میباشد.
ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن کارکرد ،ایجاد انگیزه در بعد فرایندهای
داﺧلی شامل ایجاد زمینههای مناسب بهمنظﻮر ابتکار و ﺧالقیت کارکنان ،ایجاد فضای مناسب
برای کار گروهی و ارائه اطالﻋات سازمان به کارکنان ،هماهنگی بین رشته تحصیلی و شغلی
کارکنان ،استفاده از تخصصها در مشاغل مربﻮط ،هماهنگی بین استعدادهای فردی و شغلی،
روشن و واضﺢبﻮدن مسیر پیشرفت شغلی ،نظام ارزشیابی اثربخش و ﻋادالنه در سازمان و واگذاری
مأمﻮریتها و مسئﻮلیتهای سازمان براساس شایستگی کارکنان است.
ایدهها و راهکارهای الزم درجهت برآوردهشدن کارکرد ،فراهمبﻮدن آمﻮزشهای الزم
(تﻮانمندسازی کارکنان) در بعد یادگیری و رشد شامل آمﻮزش شغلی مستمر کارکنان ،ارتقای
سﻄﺢ مهارتهای رفتاری آنان و افزایش بصیرت دانشی کارکنان ،درنظرگرفتن آمﻮزش
ضمنﺧدمت برای کارکنان متناسب با تخصص و مشاغل مربﻮطه ازطریق کارآمﻮزی ،کارورزی،
کالسهای مربیگری ،گردش شغلی ،شرکت در کنفرانسهای ﻋلمی ،آمﻮزش در محیطهای
شبیهسازیشده ،شرکت در سمینارهای شغلی ،استفاده از بستههای آمﻮزشی رایانهای ،سهیمنمﻮدن
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کارکنان در اطالﻋات که ازطریق مﻄلعنمﻮدن همه کارکنان از اطالﻋات مربﻮطه به ﻋملکرد
شرکت و کمک به آنها جهت درک ماهیت کسبوکار ،فرﺻت اشتباهکردن به کارکنان بهﻋنﻮان
فرﺻتی برای یادگیری ،الگﻮسازی و نمایش الگﻮهای درست رفتاری و کاری ایفای نقش ،ارائه
بازﺧﻮرد و آگاهیکارکنان از نتایج کارشان میباشد.
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